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Resumo: O presente estudo teve como principal objetivo explorar a percepção de 
licenciandos sobre o conhecimento profissional de uma professora de música canadense. 23 
estudantes assistiram, apenas uma vez, a uma aula de música gravada em vídeo e escreveram 
suas percepções de forma descritiva e analítica. Os dados foram analisados sob a perspectiva 
de encontrar os  aspectos que os licenciandos identificaram como referentes ao conhecimento 
pedagógico do conteúdo. Os trabalhos de Shulman na área de educação e as pesquisas 
realizadas por Russell, Ballantyne, Aróstegui e outros na área de educação musical são as 
referências teóricas escolhidas para a discussão do tema. Os resultados revelaram que a 
abordagem de ensino da professora com ênfase na variedade de atividades musicais criando 
uma unidade entre elas foi o aspecto mais valorizado pelos estudantes. Esse fato reforça os 
resultados de algumas pesquisas já realizadas na área de educação musical que mostram que 
estudantes e professores de música recém-formados demonstram certa dificuldade em 
transformar os conhecimentos musicais, pedagógicos e contextuais em conhecimento 
pedagógico do conteúdo. Destaca-se a importância da construção desse conhecimento 
inerente à profissão docente nos programas de formação de professores de música.  

Palavras chave:  educação musical, aula de música, licenciandos 

Introdução 

 O estudo acerca dos conhecimentos musicais e pedagógicos na formação de 

professores de música pode conduzir a pelo menos três questões. Primeiro, analisar os campos 

de conhecimentos - música e pedagogia, estabelecendo relações entre os diferentes modelos 

de formação de professores de música. Aqueles que privilegiam os conhecimentos musicais 

por entender que o conhecimento base de um professor é o conhecimento pleno da matéria, ou 

seja, a música; aqueles modelos onde o componente pedagógico é central enfatizando não 

somente o conhecimento do conteúdo (o quê), mas sobretudo o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (como); e, ainda, o modelo de formação que propõe de modo integrado o estudo 

entre a música e a pedagogia.  

 No Brasil um estudo que analisou 15 projetos pedagógicos de formação docente em 

educação musical (Mateiro, 2009) constatou que apesar dos currículos apresentarem um certo 

equilíbrio entre os conhecimentos pedagógicos e musicais, o componente musical ocupa uma 

posição privilegiada em comparação ao desenvolvimento de habilidades e competências 

pedagógicas e técnicas para a prática profissional docente. Na América Latina a grande 
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maioria dos programas curriculares dá ênfase à área musical (Aróstegui e Cisneros, 2010) 

enquanto que em países como Suécia ou Finlandia existe um forte componente pedagógico, 

sendo a integração de conteúdos a concepção curricular (Heiling, 2010).  

 Segundo, compreender os cursos atuais de licenciatura em música considerando, por 

um lado, as concepções de formação advindas dos antigos conservatórios, lugares 

privilegiados para se estudar música e centrados principalmente na formação de 

instrumentistas e, por outro lado, as estruturas curriculares das escolas de magistério, 

instituições que durante décadas foram (e ainda são em alguns países) as responsáveis pela 

formação docente. A maioria dos cursos de formação de professores em educação musical na 

América Latina são oferecidos por universidades. Porém, em alguns países como na 

Argentina, Equador e Venezuela são instituições terciárias não universitárias. Entretanto, 

mesmo nas universidades os cursos, de maneira geral, estão vinculados às Faculdades de 

Educação e às Faculdades de Belas Artes ou Centros de Arte.  

 Esse vínculo 'espacial', de algum modo, determina a concepção  de formação do 

professor de música. A seleção e a organização do conhecimento estão diretamente 

relacionadas às áreas de educação, música e artes, dependendo da faculdade a que está 

vinculada. Pode-se, assim, dizer que se formam respectivamente pedagogos, músicos e arte-

educadores com especialidade em educação  musical (Mateiro, 2010). As áreas de 

conhecimento definem, portanto, o modelo docente e como afirmam Aróstegui e Cisneros 

(2010, p.185) “en el pasado, y así hasta nuestros días, ha habido un sólo modelo: la formación 

en los contenidos musicales como requisito único para ser profesor de música o, lo mismo, ser 

un buen músico es lo mismo que ser un buen maestro de música”.  

 Por fim, analisar o conhecimento profissional de professores de música que atuam no 

ensino fundamental e médio, relacionando-o com o contexto e as necessidades que emergem 

no dia a dia das salas de aula. Da mesma forma, investigar os estudantes em formação docente 

a fim de compreender e perceber como eles fazem as relações entre os diversos componentes 

curriculares e quais os conhecimentos que julgam ser essenciais à vida profissional.  

 As pesquisas sobre os conhecimentos que o professor necessita para ensinar têm sido 

desenvolvidas a partir de diversas perspectivas. Algumas referências1 clássicas da década de 

noventa são os estudos de Elbaz (1991) sobre o conhecimento prático, as pesquisas de 

Clandinin and Connelly (1995) sobre o conhecimento prático pessoal, e os estudos de Eraut 

(1994) sobre o conhecimento profissional, competência e experiência através da educação 

profissional. A proposta de Shulman (1986; 1987) sobre o conhecimento do ensino e as 
                                                 
1 Outros estudos podem ser consultados em Pembrook & Craig (2002).  
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teorias do conhecimento profissional como as de Schön (1983) têm sido a base da maioria dos 

trabalhos que surgiram posteriormente. 

Definição  de termos 

 O conhecimento de base para o ensino ou conhecimento professional (Shulman 1986; 

1987) compreende os diversos conhecimentos que o professor necessita para ensinar 

adequando-os às exigências da prática. Dentre esses conhecimentos destacam-se três: o 

conhecimento do conteúdo ou da matéria que se refere à quantidade e ao aprofundamento de 

conteúdos específicos e característicos à especialidade do professor; o conhecimento 

pedagógico do conteúdo que contempla a combinação entre o conteúdo da matéria e a prática 

pedagógica, ou seja, a forma como o professor ensina; e o conhecimento curricular que 

representa a organização de conteúdos para o ensino de um tema ou tópico específico 

adequado ao nível dos alunos e aos recursos disponíveis ao professor.  

 Essas três categorias de conhecimento estão relacionadas ao conteúdo, diferenciando-as 

daquelas relacionadas à pedagogia. De acordo com Shulman (1987) os conhecimentos 

pedagógicos podem ser classificados como: o conhecimento geral pedagógico que abrange 

princípios e estratégias da gestão da aula; o conhecimento dos alunos e suas características; o 

conhecimento dos contextos educacionais que vai desde o domínio da sala de aula, a 

administração das escolas até o contexto social e cultural das comunidades; e o conhecimento 

dos fins educacionais, propósitos e valores, e princípios filosóficos e históricos. 

Revisão da literatura 

 Especificamente em educação musical pesquisas sobre o conhecimento profissional de 

professores de música no ensino fundamental e médio, e professores de instrumentos 

(Ballantyne e Packer 2004; Ballantyne 2006; Jorquera Jaramillo 2008), assim como de 

estudantes em formação  docente (Campbell e Burdell 1996) têm sido levadas a cabo. Esses 

estudos analisam o conhecimento necessário ao ensino de música nas escolas relacionando-o, 

por vezes, ao programa superior de formação  docente.  

  Ballantyne e Parcker (2004) analisaram as respostas de setenta e seis professores de 

música formados nos últimos quatro anos. O questionário aplicado perguntava sobre os 

conhecimentos e habilidades necessárias ao ensino de música nas escolas e solicitava uma 

avaliação do curso superior que realizaram. Os professores responderam que não se sentem 

“totalmente satisfeitos” com a formação recebida para dar aulas de música no ensino médio. 
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Em suas práticas pedagógicas sentem necessidade de desenvolver aspectos relacionados ao 

conhecimento pedagógico do conteúdo e ao conhecimento profissional não pedagógico. 

Ballantyne (2006) entrevistou quinze professores, dentre aqueles que haviam respondido ao 

questionário na pesquisa anterior (Ballantyne e Packer 2004). Os resultados revelaram que o 

conhecimento musical e o conhecimento pedagógico do contéudo são áreas que estão 

diretamente relacionadas às atividades desenvolvidas pelos professores em suas aulas de 

música e que nem sempre foram apreendidas de forma satisfatória durante o curso de 

formação docente.  

 Nessas duas pesquisas o conhecimento musical abrange habilidades de execução 

instrumental, habilidades de percepção auditiva, conhecimentos de história da música e 

composição, e habilidades de regência. O conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se a 

técnicas de ensino que propiciem a participação ativa dos alunos em atividades musicais, a 

capacidade de explicar e demonstrar conceitos musicais, avaliar as habilidades musicais dos 

alunos nos diversos aspectos da música e implementar o currículo de forma efetiva. E o 

conhecimento profissional não pedagógico trata de competências como a organização de 

atividades musicais extracurriculares, questões legais, orçamentos na área de música, 

coordenação de pessoal, comunicação  com a comunidade, colegas e pais de alunos. 

(Ballantyne e Parcker, 2004; Ballantyne, 2006).  

 Paralelamente resultados semelhantes com licenciandos em música foram encontrados 

em estudo realizado no Brasil (Mateiro, 2003). O objetivo do estudo foi examinar o ponto de 

vista de três estudantes sobre as condições pessoais e organizacionais da prática de ensino. 

Quanto ao conhecimento profissional2, os estudantes mostraram ter dificuldades em 

transformar os conhecimentos musicais em conhecimentos pedagógicos, resultando na 

dissociação entre teoria e prática. Adaptar os conhecimentos à realidade da sala de aula e 

tranformar a informação em saber, através da comunicação e da ação interativa, foram 

questões constantes durante o período de estágio. Essa combinação de conhecimentos que se 

adquirem a partir da ação e da reflexão sobre a ação foi o ponto frágil encontrado na formação 

dos licenciandos em música. Os estudantes também reconheceram que para dar aulas em 

todos os níveis do ensino fundamental e médio não basta ter somente conhecimentos 

referentes ao conteúdo musical, sendo também fundamental e necessário ter conhecimentos e 

habilidades pedagógicas.  

 

                                                 
2  Ver também texto de Bellochio (2003) acerca da formação profissional do educador musical. 
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Objetivos e questão de pesquisa 

Este trabalho teve como principal objetivo explorar a percepção de estudantes, 

futuros professores, sobre o conhecimento profissional de uma professora de música. A 

questão de pesquisa foi: Quais são os aspectos identificados pelos licenciandos referentes ao 

conhecimento pedagógico do conteúdo?  

Contexto e metodologia 

 O ponto de partida foi o estudo de caso realizado por Russell (2000; 2005) sobre a 

gestão de uma aula de música em uma primeira série do ensino fundamental. A aula, 

registrada em vídeo, é ministrada por uma professora canadense. Participam 22 crianças entre 

seis e sete anos de idade. A aula está organizada em temas interligados entre si e os materiais 

e as atividades são, geralmente, familiares às crianças. As diversas atividades propostas pela 

professora para o desenvolvimento da aula de música são descritas e analisadas 

detalhadamente pela autora.  

 Os estudantes, participantes desta pesquisa, assistiram ao vídeo, que dura 

aproximadamente 30 minutos, apenas uma vez, e individualmente escreveram suas 

observações. O objetivo foi capturar as reações imediatas dos estudantes relativas às 

abordagens da professora. Eles foram estimulados a escrever de forma descritiva e reflexiva, 

pois não se tratava de avaliar o trabalho da professora canadense. Os estudantes escreveram 

suas percepções individuais sobre o que estava acontecendo na aula de música durante o 

tempo em que assistiam ao vídeo, como se fosse uma aula em tempo real. Entretanto, após o 

término eles tiveram mais alguns minutos para registrar as suas impressões. Posteriormente, 

em grupo, debateram aspectos por eles observados e considerados interessantes. 

 Participaram 23 estudantes do curso de Música-Licenciatura de uma universidade 

pública brasileira, entre eles 16 homens e 7 mulheres3. A maioria dos estudantes tinha entre 

20 a 24 anos de idade quando iniciaram o curso e participaram da pesquisa quando 

freqüentavam a disciplina de Didática da Música que é oferecida durante o segundo ano. Eles 

foram informados que sua participação na pesquisa seria voluntária e as respostas não seriam, 

de forma alguma, avaliadas como uma atividade da disciplina. Foram, ainda, estimulados a 

sugerir pseudônimos para garantir o anonimato.  

                                                 
3  As respostas não foram separadas considerando o gênero, uma vez que essa questão não faz parte do 
propósito deste estudo. 
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 O curso de Música-Licenciatura onde esses estudantes estavam matriculados tem 

duração de oito semestres. A estrutura curricular é organizada por disciplinas obrigatórias 

(80%), eletivas e atividades complementares (20%). Os conteúdos estão organizados de forma 

bastante equilibrada entre os conhecimentos musicais e os conhecimentos pedagógicos. Para 

ingressar nesse curso são necessários conhecimentos musicais prévios, ou seja, durante as 

provas do vestibular há provas específicas de música (teoria musical, percepção e análise, 

leitura à primeira vista, instrumento).  

 As respostas dos estudantes foram lidas e analisadas sob a perspectiva de encontrar os  

aspectos que os licenciandos identificaram como referentes ao conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Selecionaram-se, portanto, trechos onde os estudantes escreveram sobre como a 

professora ensinava às crianças determinado conteúdo musical. Essa seleção e análise 

encontra-se na seção a seguir.    

Apresentação e discussão de resultados  

 A grande maioria dos estudantes que participou deste estudo descreveu e analisou a 

aula de música, ressaltando a importância da abordagem pedagógica na aprendizagem de 

conceitos musicais através da prática e através de formas diferenciadas, tornando a aula 

musical e atrativa às crianças. Uma das partes da aula gravada em vídeo mais comentada 

pelos estudantes foi a que se refere ao ensino da canção “Rain, rain, go away” (Figura 1). 

 A professora começa a cantarolar uma melodia simples composta por três notas e 

intervalos de terça menor. As crianças cantam e reconhecem dizendo que é a canção “Rain, 

rain, go away”. Em seguida, com as mãos acima da cabeça para indicar a nota aguda e com as 

mãos na altura do peito para a nota grave, todos cantam o primeiro compasso da canção. 

Repetem, mas agora tocando a cabeça com as mãos para a nota aguda e os ombros para a nota 

grave. Finalmente, a professora canta o primeiro compasso novamente, apenas com as 

palavras 'high' e 'low' nas respectivas notas. 

Figura 1 – Partitura da canção Rain, Rain, Go Away 
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Fonte: Transcrição nossa 

 A professora vai ao quadro e começa a desenhar guarda-chuvas de maneira que cada 

guarda-chuva represente cada uma das primeiras notas do primeiro compasso da música 

(Figura 2). A professora pergunta, então, às crianças se entenderam o que ela escreveu e 

espontaneamente dizem que é a canção “Rain, rain, go away”. Cantam a música novamente e 

algumas crianças começam a bater o ritmo com palmas. A professora aproveitando essa 

iniciativa propõe que eles batam palmas todos juntos e cantem o primeiro compasso. Pergunta 

outra vez o que os guarda-chuvas representam e algumas crianças dizem que é "Ta, Ta ti-ti 

Ta”4. A professora substitui os guarda-chuvas por figuras rítmicas e depois canta as duas 

primeiras notas da canção entoando o intervalo de terça menor e com a ajuda das crianças vai 

trocando os guarda-chuvas de lugar para que, desta vez, representem as alturas.  

Figura 2: Representação de figuras rítmicas 

 

 

 

 

 

Fonte: Video – Estudo de caso (Russell, 2005)  
Transcrição nossa 

  

 A aula continua com outras duas canções – “Bingo” e “Clap your hands” – que  

também tem a mesma célula rítmica do primeiro compasso da canção “Rain, rain, go away”. 

A professora novamente escreve as frases rítmicas da canção “Clap your hands”, mas agora 

desenhando corações. As crianças cantam, batem palmas, dançam e ainda escrevem as frases 

rítmicas com palitos de picolé. 

                                                 
4  O uso dessas sílabas na realização do solfejo rítmico é introduzido por Kodály (para maior 
aprofundamento ver  Silva, 2011). Nota-se, portanto, a influência do referido método na prática pedagógica da 
professora. 
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 A conexão entre as atividades e as diversas formas com que a professora canadense 

apresenta o mesmo conteúdo foram aspectos muito comentados e elogiados pelos estudantes 

do curso de licenciatura em música, como se pode ver em uma das frases selecionadas: “O 

método da professora me parece muito eficaz e de ótima assimilação para as crianças, 

abordando o mesmo tópico de diversas maneiras, estabelecendo uma dinâmica muito coesa: 

trabalho com o quadro, com palitos, com expressão corporal”. Russell (2005, p.83) destaca 

que “a variedade foi um elemento significativo dessa aula e, ao mesmo tempo, houve um 

senso de Gestalt ou totalidade (…). O que importa aqui não é o número de atividades, mas 

sim a unidade e a lógica que criaram unidade na variedade”.  

 A forma de ensinar, por exemplo, a notação rítmica e perceber o intervalo de terça 

menor, escolhida pela professora canadense, tornou o conteúdo musical compreensível às 

crianças pelo fato de relacionar o registro sonoro a desenhos familiares (guarda-chuvas, 

corações) ao vocabulário infantil e, em seguida, substituí-los pela grafia musical tradicional. 

“A simbologia dos corações e guarda-chuvas para explicar o ritmo e a canção que estava em 

andamento tem um valor incrível, pois tornou-se divertido e aparentemente todos os alunos 

entenderam a idéia rítmica”. Outro estudante elogia: “Excelente exemplo dos guarda-chuvas 

como forma didática das alturas e duração de notas”.  

 Os estudantes ao utilizarem adjetivos como “valor incrível”, “excelente exemplo”, 

“muito eficaz”, “ótima assimilação” parecem estar supervalorizando a abordagem 

metodológica adotada para a aula – o que implica em pensar que para eles pode ser difícil 

planejar e até mesmo dar uma aula como essa onde cada atividade foi pensada considerando 

tanto a sequência e a lógica das atividades como as caracterísicas de aprendizagem do grupo 

de crianças. Essa capacidade de planejar uma aula levando em conta as diversas variáveis é 

certamente algo que se adquire na prática e a experiência é um elemento crucial nesse 

processo de construção do conhecimento profissional.  

 O conhecimento pedagógico do conteúdo contempla exatamente a maneira flexível 

com que o professor trata o conteúdo e o ajuste do mesmo ao nível de conhecimento do grupo 

de alunos, incluindo diferentes respresentações, analogias, exemplos, ilustrações, iniciativas, 

explicações e demonstrações. Para que o conhecimento pedagógico do conteúdo seja 

concretizado em sala de aula é necessário que o professor tenha domínio dos conteúdos 

musicais e pedagógicos, além de conhecer como seus alunos aprendem. Pode-se dizer assim 

que esse tipo de conhecimento representa a combinação de vários conhecimentos que o 
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professor domina, mas somente se constitui a partir das ações práticas do professor em 

situações reais e naturais de ensino.  

Considerações finais 

 Os estudos acerca tanto da formação de professores como da organização de currículos 

tem utilizado o conhecimento pedagógico do conteúdo como uma ferramenta de pesquisa, 

criando possibilidades para compreender o conhecimento do professor sobre a forma de 

pensar o ensino. O professor é visto, portanto, como alguém que elabora conhecimentos e não 

apenas aquele que transmite conteúdos aprendidos a priori. A pesquisa aqui apresentada 

valoriza a percepção de licenciandos acerca da abordagem metodológica de uma professora 

de música.  

 Os estudantes foram unânimes em considerar uma aula essencialmente musical que 

articulou teoria e prática de forma variada, dinâmica e significativa para o grupo de crianças 

entre seis e sete anos de idade. A abordagem de ensino da professora com ênfase na 

diversidade de atividades musicais desenvolvidas durante a aula foi um dos aspectos mais 

comentados pelos estudantes em formação, parecendo ser algo não familiar. Esse fato vem 

reforçar os resultados de pesquisa apresentados anteriormente onde estudantes e professores 

de música recém-formados demonstram certa dificuldade em transformar os conhecimentos 

musicais, pedagógicos e contextuais em conhecimento pedagógico do conteúdo.  

A construção desse conhecimento não pode estar restrita às aulas de disciplinas 

curriculares como metodologia de ensino, didática da música ou outras disciplinas afins, pois 

trata-se de um conhecimento criado na ação, ou seja, em situações de ensino e aprendizagem. 

Consequentemente, torna-se imprescindível nos cursos de licenciatura a valorização das 

disciplinas relacionadas aos estágios curriculares que privilegiam a formação de novas 

competências, estimulando o estudante a ser um professor criativo e reflexivo sobre sua 

própria prática. É importante no desenvolvimento da formação profissional tanto do estudante 

em formação quanto do professor em exercício que eles possam ser autores de novos 

conhecimentos que integrem conteúdos, atividades e contextos.   
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